ITMS kód Projektu: 26140130027
DODATOK Č. 4 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO
FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
uzatvorený v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov, v zmysle § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
v znení neskorších predpisov , v zmysle § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle zákona č.
528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva
ČÍSLO ZMLUVY: 014/2009/4.1/OPV
Tento Dodatok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, registračné číslo
Dodatku 014/2009/4.1/OPV/D04 (ďalej len „Dodatok“) je uzatvorený v zmysle článku 8 bod
1 VZP medzi zmluvnými stranami:
Poskytovateľ
názov

: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

sídlo

: Stromová 1, 813 30 Bratislava
Slovenská republika

IČO

: 00164381

DIČ

: 2020798725

konajúci

: Ing. Eugen Jurzyca

v zastúpení 1
názov
sídlo

: Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
republiky pre štrukturálne fondy EÚ
: Hanulova 5/B, 841 01 Bratislava
Slovenská republika

IČO

: 31819494

DIČ

: 2022295539

konajúci

: Ing. Alexandra Drgová

na základe splnomocnenia zo dňa 30. 11. 2007
(ďalej len „Poskytovateľ“)
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Vyplní sa v prípade, ak zmluvu uzatvára sprostredkovateľský orgán pri riadiacom orgáne, ktorý koná v mene riadiaceho orgánu

ITMS kód Projektu: 26140130027
Prijímateľ
názov

: Stredná odborná škola

sídlo

: Kysucká 14, 903 01 Senec
Slovenská republika

zapísaný v

: registri organizácií

konajúci

: Ing. Vladimír Kovalovský

IČO

: 36064386

DIČ

: 2021687437

banka

: OTP Banka Slovensko a.s.

číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky
zálohové platby: 2 a)
b) predfinancovanie: 3 a)
b)
refundácia: 4

a)

(ďalej len „Prijímateľ“)
(ďalej aj „Zmluvné strany“)
Článok 1
Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na zmenách Zmluvy o poskytnutí nenávratného
finančného príspevku č. 014/2009/4.1/OPV (ďalej len „Zmluva“), ITMS kód Projektu
26140130027, v znení Dodatku č. 1 – registračné číslo Dodatku 014/2009/4.1/OPV/D01,
Dodatku č. 2 – registračné číslo Dodatku 014/2009/4.1/OPV/D02, v znení Dodatku č. 3 –
registračné číslo Dodatku 014/2009/4.1/OPV/D03, Usmernenia Poskytovateľa č. 1 zo dňa 7.
12. 2009, Usmernenia Poskytovateľa č. 2 zo dňa 11. 5. 2010 a Usmernenia Poskytovateľa
č. 3 zo dňa 22. 9. 2010, uvedených v článku 2 tohto Dodatku.
Článok 2
(1) Príloha č. 3 Zmluvy „Podpisové vzory“ sa dopĺňa o nový podpisový vzor.
Nový podpisový vzor je prílohou č. 1 k Dodatku č. 4.
Príloha č. 1 k Dodatku č. 4 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.
(2) Príloha č. 6 Zmluvy „Plnomocenstvo“ sa dopĺňa o nové plnomocenstvo.
Nové plnomocenstvo je prílohou č. 2 k Dodatku č. 4.
Príloha č. 2 k Dodatku č. 4 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.
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Ak sa nehodí, prečiarknite
Ak sa nehodí, prečiarknite
4
Ak sa nehodí, prečiarknite
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(l)

Pre tdely tohto Dodatku sa vieobecnd zmluvnd podmienky oznaiujri ako ,,VZp", Zmluva
o poskytnuti NFP bez VZP a ostatnich priloh sa oznaduje ako,,Zmluva o poskytnuti
NFP' a zmluva o poskytnuli NFP, VZP a ostatnd prilohy sa oznaduje ako ,,Zmluva.,.

(2) Zrnluvnd strany vyhlasujri, Ze si rexl tohto Dodarku riadne a d6sledne preiitali, jeho
obsahu a pr6vnym fdinkom z neho vypljvajricich porozumeli. Ich zmluvnd prejavy sri
dostatodne jasnd, urtitd a zrozumitelnd, vyjadrujtce ich slobodnri a vriznu vdl'u.
Podpisujrice osoby sri opr6vnen6 k podpisu tohto Dodatku a na znak sthlasu ho
podpisali.

l,

(3) Tento_dodatok je vyhotovenj v 4 rovnopisoch, pridom po podpise Dodatku si prijimatel'
ponechiva I rovnopis a 3 rovnopisy dostarc poskytovatel'. v pripade sporu mcdzi
zmiuvnjmi stranami sa bude postupovat' podl'a rovnopisu tohto Dodatku ulozendho u
Poskytovatel'a.

I
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(4) Tento Dodatok nadobrida udinnost' diom nasledujicim po dnijeho zverejnenia.

(5) Tento Dodatok

sa st6va neoddelitefnou sridast'ou

Za Poskytovatefa v Bratislave, dfia: Ltl,N.lg.l4

Zmluvv.
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Hanulola 5i8, 841 01 gral;slava
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Poskytovatel'a

Ing. Alexandra Drgovd

Za Prijimatel'a v Senci, dfia: JY. 0 4.

,Al,1

snssuA oosonmA Sxot.l
Kysucki f. 14
903

Podpis:
Meno a priezvisko

1,,6.l/&,,L;v /w""'Lrr4.{

Prilohy
Prlloha d. I : Podpisovd vzory
Priloha d. 2: Plnomocenslvo

t Ak
sa nehodi, prediarknite
" Ak sa nehodi, preCiarknire
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Priloha d. 3 Zmluvy o poskytnuti NFP (prisposobii podla poetu opravnenych osob)

PO0PISOVE VZoRY

Prilimatel'

nizov

Skedni odborna gkola

sidlo

Kysuck, 1{,90301 Senec

zapisani v

registd organizecii

konaj0cl

Ing,Vladlmk Kovalovtk!

rco

36064it86

K6d proJeKu

/lTtls/:

261{0130027

PodpisoG vzory os6b, ktori sir oprivnen6 konaf v mene Prijimatela

OSVEDCENIE PRAVOSTI PODPISU

Podl'a osveddovacej knihy

Ing. Pavel Korbas,

e. 33l20ll tuto listinu vlastnorudne podpisal

r.d.f

bytorn

:

Senec,

Ktordho totoinosf bola preuk6zan6 obd.preukazom

V Senci 10. janudr20lt....
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Priloha d. 4 Zmluvy o poskytnuti NFP

Senec, 03.01.2011

Plnomocenstvo

Podpisanf Ing. Vladimir Kovalovski, namdenf

Il

mdn6 disb

Il

riaditel na

Stredneiodbomei Skoly so sidlom v Senci, Kysucki 14

SplnomociuJem

dislotlll

Ing. Pavla Korbasa, naroden6holll, mdn6
Stednej odbomeJ Skoly v Senci , Kysuck, 14, na realizfoiu ttchto Ukonov:

1.

na podpis

Zmluvy/Dodatkov

k

zistupcu riadilela ikoly na

zmluve o poskytnuli nenavratn6ho finandnbho

Inovicia a modemizicia udebn6ho odboru AutoopravAr Y Strednel
"
odborneJ ikole v Senci, k6d projeklu 26140130027, ktory bol predloZeny Skednou
odbornou ikolou v $enci, Ky$ucke 14 Senec, v rimci opatrenia 4.1 Premena kadlinel

prispevku k projektu

2.
3.
4.

Skoly na modem0 pre Bratislavak!' kraJ, Operain6ho programu Vzdelevanie;
predkladanie Ziadostio platbu;

na overovanie s(|hlasu k6pii (dlovnich dokladov s ich originilom

a podPornel

dokumentircie k iiadostiam o platbu pre potreby projektu;

na vietry ostatnd itkony

spoien6 s reafizeciou proiektu a s Wkonom zmluvy

v sirvislosti s predloienim pledmetn6ho pojektu.

Splnomocnenec plnomocenstvo prilima. Plnomocenslvo je plalnd podas platnosli a 0iinnosti Zmluvy,
resp. do ieho z6niku inim sposobom.

Ing' Madimk Kova
riaditet 5

OSVEDEENIE PRAVOSTI PODPISU

Podl'a osveddovacej knihy

E. 82l2}ll tuto listinu vlaslnorudne podpisal

Ing. Vladimir Kovalovskj, ,'e'

f

bytom

:

Senec' Bratislavskri 1190121

Ktordiro iotoznost'bola preukazane obd'prcukazom d'

V

Senci

17.

januar 201 I
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Poill'a os'.,eddovacej knihy d. 83i2011 tirto listinu 'rlastnorudus
Ing, Pavel Korbas, r'I.

III

bylom:

Senec' Lichnerovrr 43?6/41

d'
ktor6lto tntoinosf bola preuk{zani obd'preuliaz'om
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V Senci 17.novcnrbcr20ll . ..'......|f',-'-f''

ttl

II

|
;:;:',' ..tt

'

.

li:,

'i;;
'.,{

.!

